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Fons Europeu Agrícola  
de Desenvolupament Rural:  
Europa inverteix en les zones rurals 

El Secretari d’Agenda Rural, Oriol Anson, 
inaugura la jornada ‘Dinamització Rural, 5G i 
ODS 20230’, en el marc del projecte de 
cooperació Leader Cowocat Rural 
 
Cowocat Rural és un projecte de cooperació Leader impulsat pel 
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, coordinat pel 
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – 
Terra Alta (CIS), amb la participació de 9 grups Leader de Catalunya, que 
té per objecte establir espais de coworking o treball col·laboratiu 
mitjançant les noves tecnologies i en un entorn rural 
 
La jornada ‘Dinamització Rural, 5G i ODS 20230’, que ha estat organitzada pel 
grup Leader Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera 
d’Ebre – Terra Alta i l’Àrea 5G de les Terres de l’Ebre, en col·laboració amb la 
Xarxa Espanyola de Desenvolupament Rural, l’Associació d’Iniciatives Rurals 
de Catalunya (ARCA), i la Fundació Mobile World Capital Barcelona, se celebra 
avui, 14 d’octubre, matí i tarda, i s’emet en directe i de forma gratuïta a través 
del Canal de Youtube de la Fundació i2CAT. 
 
La jornada pretén donar a conèixer el casos d’ús de la implantació de la 
tecnologia 5G en l’àmbit rural, i, així, ajudar a reflexionar als Grups d’Acció 
Local (GAL) sobre com aquesta tecnologia pot transformar i dinamitzar els 
territori rurals. 
 
Durant la jornada, grups Leader de tot l’estat espanyol, referents en el 
desenvolupament econòmic de les zones rurals, experimentaran com incloure 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030 i la tecnologia 5G en 
les futures Estratègies de Desenvolupament Local (EDL). 
 
Així, la jornada vol donar a conèixer casos pràctics a responsables de Grups 
d’Acció Local de tot l’Estat per a ajudar-los en la redacció de les EDL, a partir 
de les explicacions de persones expertes en l’aplicació de les anomenades 
tecnologies digitals avançades sorgides de la implantació tecnològica de la 5G 
(big data, blockchain, realitat virtual i augmentada, intel·ligència artificial, drons i 
robòtica, sensors d’última generació, polítiques digitals basades en 
competències, etcètera) 
 
El programa, tota la informació, i inscripcions estan disponibles a:  

http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?texto=&identificador=33998&f
echaDesde=&idCategoria=45&fechaHasta= 

 
El projecte Cowocat Rural està coordinat pel Consorci Intercomarcal 
d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta (CIS), amb el suport 
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del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i el 
cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER). 
 
I per a més informació:  
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/211013_Noticia_jornada_5g 
 
 
 
 


